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Duygu Ça%lar G$zl$, Atatürk Üniversitesi Çocuk Geli&imi 
ve Anadolu Ün$vers$tes$ Sosyal H$zmetler bölümü me-
zunudur. Hâlen Anadolu Ün$vers$tes$ Sosyoloj$ bölü-
münde e%$t$m$ne devam etmekted$r. 20 yıldır okul öncesi 
ö%retmenli%i yapmaktadır.
2014 yılında olu&turdu%u “El$f Ada’nın Annes$” $s$m-
l$, bugün b$nlerce tak$pç$ye ula&an Facebook hesabında 
kend$ deney$mler$n$n yanı sıra, b$yoloj$k yollardan çocuk 
sah$b$ olamayan a$leler$n h$kâyeler$n$ de $çeren, çocuk sa-
h$b$ olmak $steyen b$rçok a$ley$ yüreklend$recek yazılar 
payla&maktadır. 
B$reysel ve sosyal sorumluluk olarak gördü%ü evlat ed$nme 
konusunda yazmanın dı&ında, ülken$n b$rçok yer$nde ver-
d$%$ konferanslar, gazete ve telev$zyon röportajlarıyla daha 
çok k$&$ye ula&ıp bu konunun önem$n$ ve hassas$yet$n$ an-
latmaya, çocuk sah$b$ olma yönünde onları cesaretlend$r-
meye çalı&maktadır. 
Duygu Ça%lar G$zl$ evl$ ve b$r çocuk annes$d$r.



“Evlat ed!nme de b!r do"um #ekl!d!r ve yüksek 
sesle konu#ulmalıdır!”

!"#$ %&%’'(' %''!)#





“Çocukları e"!tenler, onları üretenlerden daha 
fazla onura layıktır. Üretenler sadece hayat 
verd!ler, e"!tenlerse !y! ya#ama sanatı…”
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Teşekkür

“Çünkü sen varsın, $y$ k$ ben$m arkada&ımsın,” dem$&t$ 
zamanında b$r arkada&ım. Varlı%ımın b$r$ler$n$n korkuları-
nı bo&a çıkardı%ını, “Çünkü sen varsın!” sözünün ne sev$n-
d$r$c$ b$r &ey oldu%unu, “"y$ k$” $le ba&layan her cümlen$n 
onaran, sarıp sarmalayan b$r gücü oldu%unu dokuz ya&ında 
anlamı& ve varlı%ımın hayatına g$rd$%$m herkes $ç$n önem-
l$ olaca%ını sanmı&tım. Çocukluk böyle $&te, hep sanırsın. 
Yanıla yanıla, dü&e kalka vazgeçers$n sonra sandıklarından.

Böyle böyle büyüdüm ben.
Ba&ka ba&ka yerlerde, ba&ka ba&ka $nsanlar, “Pastanı 

üflerken d$lek tutmayı unutma sakın,” ded$%$nde $ç$m-
den tuttu%um onca d$le%$ kalb$m$n balkonuna astım hep. 
K$m$n$ kurutup hayatımın çekmeces$ne koyarken k$m$n$ 
toplamayıp rüzgârda savrulmaya bıraktım.



B$r masanın etrafında ya%mur altında ıslanırmı& g$b$ 
a%ız dolusu güldü%üm ve b$r ba&ka masada masa örtüsünü 
çekerek üzer$ndek$ler$ tek seferde yerle b$r edecek kadar 
öfkeyle kar&ıladı%ım ya&larım da oldu, sev$nçle g$rd$%$m 
kapıları kederle çarpıp çıktı%ım zamanlarım da...

Sonra daha da büyüdüm ve hayat ben$ a%zında b$r sakız 
g$b$ ç$%nerken, varlı%ımla k$m$ler$ne “"y$ k$,” k$m$ler$ne de 
“Ne yazık k$,” ded$rtt$m &üphes$z.

Her &eye ra%men: 
Yoluma çıkanlara ve yolumdan çek$lenlere, 
kalb$m$ kıranlara ve kalb$n$ kırdıklarıma, 
düzlük olanlara ve yoku&tan yuvarlayanlara, 
a%latanlara ve a%lattıklarıma, 
yüzüme gülüp arkamdan $& çev$renlere, 
terk edenlere ve terk ett$kler$me, 
sarıldıklarıma ve sırtımı dönüp g$tt$kler$me, 
el$m$ zamansız tutanlara ve el$n$ zamansız 

bıraktıklarıma, 
kırk yıllık tanı& h$ss$ veren ama sonra el olanlara, 
kıyısına vurduklarıma ve kıyısından çek$ld$kler$me, 
sıcacık sarıldıklarıma ve a%layarak ayrıldıklarıma, 
tesadüflere ve b$le b$le olanlara, 
hatalarıma, do%rularıma, ke&ke’ler$me ve her &eye 

ra%men’ler$me, 
uzun uzun d$nled$kler$me ve tek söz ett$rmed$kler$me, 
yok saydıklarıma ve ben$ yok sayanlara, 
avaz avaz ba%ırdıklarıma ve günlerce sustuklarıma, 
hatırımdan çıkmayanlara ve hatırımda kalmayanlara, 
c$%er$m$ sökenlere ve kaburgamda yer edenlere, 



hayatımı zorla&tıranlara ve kolayla&tıranlara, 
omuz olanlara ve omzuna dokunduklarıma, 
yolumu aydınlatanlara ve aydınlattıklarıma, 
yaralarımı saranlara, 
kalb$mde kelebek uçuranlara, 
ben$ sonsuz b$r sabırla d$nleyenlere, 
hâlâ hayal kurmama ves$le olanlara, 
hâlden anlayanlara ve hatır soranlara, 
sabretmey$ ö%retenlere ve sabrett$%$me de%enlere, 
ayaklarımı yerden kesenlere, 
burnunun d$k$ne g$tmekten h$ç vazgeçmeyen 

karakter$me, 
$ç$mdek$ çocu%u öldürmeyenlere, 
“Allah senden razı olsun!” d$yen d$llere, 
okudu%um k$tapları yazanlara, yazdı%ım yazılara sebep 

olanlara, d$nled$%$m &arkıları söyleyenlere,
b$rl$kte yol aldıklarıma, hâlâ hayatımda kalanlara te&ek-

kür eder$m.
Ve anneme, ben$ do%urdu%u $ç$n,
ama en çok El$f Ada’ya, ben$ yen$den do%urdu%u ve 

anne yaptı%ı $ç$n b$n &ükür!
Hep$n$z$n sayes$nde Duygu oldum.





Bana “Anne” diye seslenen kızıma,
Elif Ada’ya, 





“Ba#ka b!r!n!n hayatını b!raz daha ya#anır 
hâle get!rme gücünüz varsa bunu yapın.  
Dünyanın buna !ht!yacı var.”

()*+*,,- .*/01-





B$r gün El$f Ada $le markette kasa sırasındaydık. B$r-
den dönüp yüksek sesle, “Neden ben$ evlat ed$nd$n$z?” d$ye 
sordu. O an sıradak$ler$n tamamı b$ze, yeryüzüne dü&en 
$k$ meteormu&uz g$b$ baktı. "&te o zaman anladım k$ evlat 
ed$nmek hâlâ b$r tabuydu ve tabular yıkılmak $ç$n vardı. 
Ben de yazmaya karar verd$m.

Yazmalıydım çünkü bu ülkede $nsanlar evlat ed$nd$%$n$ 
saklamak $ç$n a$leler$n$, sevd$kler$n$, evler$n$, mahalleler$n$ 
bırakıp ba&ka yerlere göçüyordu.

Evlat ed$nen b$r a$len$n arkasından, “Vah vah, cık cık,” 
den$yordu. 

Evlat ed$n$len çocuk “zavallı çocuk”tu.
Oysa evlat ed$n$len çocuklar bu yükle ya&amamalı, on-

lar da mutlu çocuklardan olmalıydı.

Başlarken
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Dü&ünsen$ze, s$z$ s$z yapan b$r gerçe%$ son nefes$n$z$ 
verene dek saklamak zorundasınız. Bunun b$r $nsanın ha-
yatında ne büyük yük oldu%unu dü&ünün!

S$z böyle b$r yükle ya&ayab$l$r m$yd$n$z?
Kızım ve evlat ed$n$len tüm çocuklar ya&amları boyunca 

kend$ gerçekler$n$ g$zlemek zorunda kalmadan, ta&ıyacak 
yükler$ olmadan özgürce ya&asınlar d$ye ve bunun yanı sıra, 
çocuk sah$b$ olamayan b$nlerce kadına ve erke%e, “Bakın, 
böyle de anne ve baba olab$l$rs$n$z,” demek $ç$n yazdım.

Evlat ed$nme ve koruyucu a$le model$ $le a$le olunab$-
lece%$n$ anlatmak, evlat ed$n$lenler$n duygularını ö%ren$p 
evlat ed$nenler$n deney$mler$n$ payla&arak b$r çocu%un nü-
fus cüzdanında yazan anne baba adına sev$nmek, b$r kadın 
çocu%u olmuyor d$ye küçümsend$%$nde, “Üzülme, b$z se-
n$n yanındayız,” demek $ç$n yazdım ve yazmaya da devam 
edece%$m.



Ben!

“Ne ya#ama sev!nc!m var 
Ne sev!nc! ya#amaya heves!m 
Her yanım mayın 
Ben! bu s!s da"ılıncaya dek 
Sakın uyandırmayın”1

– 231- 4-56)478-. 

Yüzüme baktı.
Donuk b$r $fadeyle, “S$e können ke$ne K$nder bekom-

men,” ded$.
Anlamadım.
Anlayanlar tercüme ett$: “B$r daha çocu%un olmayacakmı&!”
Doktor so%uk, dümdüz, pat d$ye, öyles$ne, sıradan; ter-

cüme eden $se $ç$ burkula burkula, ses$ t$treyerek söyled$.
O an her &ey b$tt$ sandım, oysa yen$ ba&lıyormu&. 

B$lm$yordum.
Çocuklu%undan ber$ tek hayal$ annel$k olan b$r kadının 

böyles$ b$r durumla ya&aması, bu duruma alı&ması öyle ko-
lay de%$ld$.

Günler$m her sabah b$raz daha mutsuz ba&lıyor, her ak-
&am b$raz daha kederl$ b$t$yordu.
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B$raz hava almaya çıksam puset kullanan, emz$ren, ço-
cuklarının ardı sıra ko&turan kadınlardan, annelerden ba&-
ka b$r &ey görem$yordum.

Evde bombo& oturup telev$zyon $zlemeye kalksam ken-
d$m$, ne kadar çok çocuk ürünü reklamı varmı&, d$ye dü&ü-
nürken buluyordum.

Ömrüm geçip giderken, annes$nden g$zl$ kabahat $&-
lem$& b$r çocuk g$b$ kö&ede oturup zamanın, acıların, bu 
bel$rs$zl$%$n bana de%meden geç$p g$tmes$n$ bekl$yordum.

Çünkü tek seferde açıp rahatlayamıyordun kederin 
kopçasını.

Zor günler $ç$n yazıp ceb$mde sakladı%ım umut notları 
da okunmaktan ne kadar yıprandı farkındaydım.

Geçm$& zaman, &$md$k$ zaman ve gelecek zaman $ç$n-
dek$ ben$ kaybetm$&t$m, bulamıyordum. El$me b$r külah 
dondurma ver$ld$%$nde mutlu oldu%um o ana dönmek ve o 
mutlulu%u tek seferde yalamak $st$yordum.9

!imdiki zamanın kıyısındayken sürekl$ ben$ $ç$ne çe-
ken bu güçlük, neden en zoru g$b$ görünüyor ve neden h$ç 
geçmeyecek g$b$ gel$yordu anlamıyordum. Kend$ omzuma 
koydu%um el$m neden tesell$ edem$yordu ben$ artık?

B$r çay bahçes$n$n en kuytu kö&es$ndek$ dört k$&$l$k 
masanın üzer$nde unutulmu& k$tap g$b$yd$m.

Onlarsa bana, “Geçecek,” d$yorlardı.
Geçm$yordu ve h$ç de geçecek g$b$ durmuyordu.
Durmadan kend$me, herkese &u soruyu soruyordum: 

“Neden ben?”
Elbette, h$çb$r &ey nedens$z de%$ld$, h$çb$r sorun da 

çares$z…
Aslında gerçek &uydu k$ geçecekt$ b$r zaman sonra.
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B$r kadeh$n üzer$nde s$l$kle&en parmak $z$m yen$den 
bel$recekt$.

Su akacak, yolunu bulacaktı.
Ama o zamana dek, “Ç$çekler dalında güzeld$r, lütfen 

koparmayınız,” d$yordum.
Anne olmak $ç$n do%urmak gerekm$yordu ama o gün-

lerde ben bunu b$lm$yordum.



“Tüm !y! #eyler sabırdan sonra gel!r.”
– -!."/'/

Sen!

Furu% Ferruhzad’ın cüzzamlıları konu alan Ev Karadır 
adlı f$lm$n$n çek$mler$ sırasında, cüzzamlılar ev$nde tanı-
dı%ı Hüsey$n adlı çocu%u evlat ed$nd$%$n$, kend$ h$kâyem$ 
b$r$ler$ne ı&ık olsun d$ye anlatmak $ç$n çıktı%ım Ankara 
yolculu%um sırasında, b$nlerce ev$n ve b$nlerce h$kâyen$n 
üzer$nden geçerken ö%rend$m. 

D$nled$%$m ya da okudu%um her h$kâyede yalnız olma-
dı%ımı h$ssetmek; h$ç b$lmed$%$m b$r çocu%un daha anası, 
babası, ev$ oldu%unu b$lmek; çocuklu%umda üzer$ne toz 
&eker serp$lm$& b$r ya%lı ekme%$ yerken h$ssett$%$m mutlu-
lukla e&de%er, buna $nan. Aynı duyguları b$r parça da olsa 
h$ssetmen $ç$n yazıyorum bu satırları sana.

Sevg$l$ sen,
Vasat$ kırk çöp $çeren k$br$t kutusunda hep yanmı& ola-

nı çeker g$b$ h$sseden,
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bu yazıyı okuyan ve çocuk sah$b$ olamayan, kend$n$ de-
r$n kederlere salan, 

dünyanın sonu gelm$& g$b$ h$sseden güzel $nsan!
B$l$yorum, kötü günler h$ç geçmeyecekm$& g$b$, hep ek-

s$k g$b$s$n.
Ama korkma, geçecek!
Ben anne oldum!
Me%er dünyanın sonu de%$l, ba&ıymı& ya&adıklarım. 

Me%er ben$m yolcu%um El$f Ada’ya do%ru olanmı&.
Evet, belk$ do%uramadım ama ben$ do%uran, anne ya-

pan kızıma sonsuz b$r sevg$yle ba%landım ben. Sen de b$r 
çocu%a ba%lanab$l$r, onu seveb$l$r, onun a%zından çıkan $lk 
kel$me olab$l$rs$n.

B$r sürü $nsan aldı%ın bu kararı desteklerken, bazıları da 
sen$ caydırmaya çalı&acak. Do%urmadı%ın b$r çocu%u seve-
b$lece%$ne, sen$n beden$nden dünyaya gelmeyen o çocu%un 
da sen$ seveb$lece%$ne $nanmayacaklar belk$. Ya&ayaca%ın 
zorlukların üstes$nden gelemeyece%$ne $nandırmaya çalı-
&acaklar sen$ kend$ler$ h$çb$r zorluk ya&amamı& g$b$. "nan-
ma onlara! 

B$r süre her kafadan çıkan ses kalb$n$ kem$recek. Lüt-
fen kalb$n$ kem$rmeler$ne $z$n verme! Bunca zaman belle-
d$kler$n$n ne büyük b$r yanılgı oldu%unu, kalb$nden f$l$zle-
nen b$r tohumun küçücük b$r bedende nasıl ç$çeklend$%$n$ 
göster onlara.

Sen kalb$n$n hudutlarının ne kadar büyük oldu%unu b$len 
$nsanları d$nle, onların pe&$nden g$t, ne olursun! Kalb$n sadece 
atmaya yarayan b$r organ olmadı%ını anlayanlardır onlar.

Kend$ne $nan ve umudunu y$t$rme. 
Çünkü her &ey çok güzel olacak!



“Sen neden amel$yat oldun:” d$ye sordu yanımdak$ ya-
takta yatan, adını unuttu%um kız. Y$rm$l$ ya&larına henüz 
g$rm$& olmalıydı, aydınlık ancak hüzünlü b$r yüzü vardı. 

Tavana bakarak, “Dı& gebel$k amel$yatı,” ded$m.
O sırada el$mde b$r ayna olsaydı kend$m$ &öyle tar$f 

ederd$m: y$rm$l$ ya&larını yen$ dev$rm$&, saçı ba&ı darma-
da%ın, a%lamaktan gözler$ &$&m$&, göz altları mosmor, so-
luk ben$zl$ b$r$. Katlanıp buru&turulmu& ama çöpe atılmayı 
unutulmu& b$r kâ%ıt parçası...

Tavana d$kt$%$m gözler$m$ ona do%ru çev$rerek, “Ka-
dınlı%ımı kaybett$m!” ded$m.

B$r B$rhan Kesk$n &$$r$ kadar hüzünlüydüm.
Anne olamamak, kadınlı%ını kaybetmekle e&de%erd$ 

o zamanlar ben$m $ç$n. Henüz yolun ba&ında oldu%um-
dan, yolun sonunda ben$ bekleyen kızımı görem$yordum. 

“Üzülme! Aya"ına batan d!kenler 
aradı"ın gülün haberc!s!d!r.”

– 5-;1<.<

Çok Şükür



9

Sanıyordum k$ kadınlık, yan$ annel$k, sadece bacaklarını 
ayırıp dünyanın en acılı çı%lıklarını atarak, ıkınarak bede-
n$nden çıkarıp kuca%ına aldı%ın çocu%unla oluyordu ve bu 
&ansımı $lelebet kaybett$%$m $ç$n h$çb$r zaman c$ns$yet$n$ 
b$lemeyece%$m bebe%$m$n annes$ olab$lme &ansımın, vücu-
duma ba%lanmı& b$r drenle y$t$p g$tt$%$n$ dü&ünüyordum.

Hastane odalarının duvarları, kapıları, yastıkları, çar&af-
ları ve hem&$reler$ bembeyazdır. Beyaz renkten nefret ett$-
recek kadar beyazdır her &ey! O beyazlık $çer$s$nde kâ%ıda 
s$ms$yah b$r kalemle ç$z$lm$& çöpten b$r $nsan g$b$ h$ssed$-
yordum kend$m$, tıpkı zaman zaman sen$n de h$ssett$%$n 
g$b$. Ama tüm bunlar çok önceyd$. Yolun sonunda ben$ 
bekleyen kızımı, bacaklarımı de%$l kalb$m$ ayırarak bul-
dum n$hayet$nde.

Ve sen, b$l$yorum kadınlı%ını kaybetm$& g$b$ h$ssed$-
yorsun ama aslında gerçek bu de%$l, sen öyle sanıyorsun. 
D$ps$z b$r kuyuya dü&mek ne demek b$l$r$m. Ancak b$lme-
n$ $ster$m k$ mütemad$yen dü&tü%ünü sandı%ın o kuyuda 
kovanın ba%lı oldu%u b$r $p de var ve ona tutunmak sen$n 
el$nde.

Ba&ıma b$n türlü $& geld$, sandım k$ dünyanın sonu da 
geld$. Sandım k$ b$r daha asla yoluma devam edemeyece-
%$m. Asıldı%ı duvardan yere dü&erek paramparça olan b$r 
çerçeve g$b$yd$m. B$l$yorum sen$n de ba&ına türlü türlü $&ler 
gelm$&t$r ama bak, b$tmez sandı%ın o karanlık, yer$n$ bırak-
madı mı h$ç aydınlı%a ve sen, yen$den sevmed$n m$ beyazı?

Unutma, sen bu ya&amdak$ en de%erl$ &eys$n ve b$lmel$-
s$n k$ her &erde b$r hayır vardır. Bırak bacaklarını ayırmak 
$ç$n verd$%$n çabayı, kalb$n$ ayır! Sonra evladının foto%raf-
larına bakarken ders$n k$, “Çok &ükür!”



Çocu%umun olmayaca%ını ö%rend$%$mde yurtdı&ınday-
dım. Aklımın gel$p g$tt$%$ zamanlar oldu. Hâl böyle olunca 
kısa b$r mola ver$p yaralarımı onarmak $ç$n apar topar yur-
da döndüm.

K$m ne derse des$n, “Ama ben artık anne olamayaca-
%ım!” d$yerek ba&lıyordum k$m$ zaman sözüme ya da bu 
cümle $le b$t$r$yordum.

Yakın arkada&larım, “Bu böyle olmaz,” ded$. “Ps$koloj$k 
destek almalısın!”

De%$l ps$koloj$k destek almak, h$çb$r yardım amaçlı 
cümlen$n tüm benl$%$m$ saran kedere çare olaca%ını dü-
&ünmüyor ve bu öner$ler$ $nanılmaz saçma buluyordum.

Epey mırın kırın ett$kten sonra $kna oldum. "kna olma-
mın en öneml$ neden$, g$dece%$m ps$koloj$k danı&manımın 

“Ben! anneme götürsün 
b!nd!"!m bütün taks!ler.” 2

– 464-5 5343=

Önce Kendini Onar
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da $nfert$l olmasaydı. H$ç de%$lse bu ba%lamda ben$ anla-
yıp empat$ kurar d$ye dü&ünüyordum. 

Yakla&ık üç ay süren seanslarımda bazen kar&ılıklı ko-
nu&tuk, bazen ben konu&tum o d$nled$, bazen a%lamaktan 
konu&amadım, bazen ba&ımı masaya koyup uyudum. Seans 
b$tt$%$nde ben$ uyandırıp $y$ olup olmadı%ımı sorar, sonra 
da u%urlardı. K$m$ günler öyle b$r hâl $çer$s$nde dönerd$m 
k$ eve, annem, “Kızım orada sen$ dövüyorlar mı? "y$ olaca-
%ına günden güne daha kötü oluyorsun sank$,” derd$.

Kend$m$ b$r parça daha $y$ h$ssett$%$m zamanlara do%-
ru geld$%$m$zde ps$k$yatrıma, döndükten sonra okuyab$-
lece%$m herhang$ b$r k$tap ya da kaynak olup olmadı%ını 
sormu&tum.

“Yeter$nce okuyorsun zaten, k$tap okumanın dı&ında ne 
yaparsan kend$n$ daha $y$ h$sseders$n?” d$ye sordu.

Dü&ündüm. “H$çb$r &ey,” ded$m. Ama y$ne de yakınlar-
da b$r sanatev$n$n oldu%unu, bu süre $ç$nde kend$m$ me&-
gul edece%$m b$r u%ra&ın bana $y$ geleb$lece%$n$ söyled$. 

Seans b$t$m$nde bahsett$%$ nakı&, takı tasarımı, ah&ap 
boyama, res$m g$b$ akt$v$teler$n oldu%u –bu saydıkları-
mın h$çb$r$ne yetene%$m ve $lg$m yoktu– sanatev$ne g$t-
t$m. Daha kapıdan g$rer g$rmez saçları mor, kırmızı ve yer 
yer turuncu olan; kula%ındak$, boynundak$, kolundak$ b$r 
m$lyon tane takıyı nasıl taktı%ına bugün hâlâ &a&ırdı%ım; 
ya&amım boyunca gördü%üm en yırtık pırtık kotu g$ym$&, 
önümden hızla geçerek danı&maya g$den kızın pe&$ne dü&-
tüm. Her $k$m$z de danı&manın önünde durduk.

Danı&madak$ kıza, “B$r kursa yazılmak $st$yorum ama 
kararsızım,” ded$m.
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O $se danı&ma görevl$s$ne, “Atölyem$n kl$masına ne za-
man gel$p bakacaklar, b$lg$ verd$ler m$?” d$ye sordu.

Ben de ona dönüp, “Burada ö%retmen m$s$n$z?” d$ye 
sordum. 

“Evet, res$m ö%retmen$y$m,” d$ye cevapladı. 
“Res$m” derken ses$ öyle büyülü çıkmı&tı k$, “Tamam,” 

ded$m. “Ben de res$m kursuna gelmek $st$yorum.”9
Hayatı boyunca ç$zd$%$ da$ren$n b$r ucunu d$%er ucuna 

denk get$remem$& b$r$ olarak kabul ed$yorum k$ verd$%$m 
bu karar tam b$r çılgınlıktı.

Kursa kaydımı yaptırıp res$m ö%retmen$m$n yanına g$t-
t$m. Ben$m resme olan $lg$me ve kab$l$yet$me da$r sorular 
soracaktı k$ b$r çırpıda h$kâyem$ anlattım.9

“Kab$l$yet$m yok,” ded$m. O da benden b$n m$sl$ çılgın 
çıkıp, “Tamam, sen$nle har$ka &eyler yapaca%ız,” ded$. 

Sonrasında çok har$ka &eyler ç$zemem$&t$m belk$ ama 
artık da$reler$m$n uçları b$rb$r$ne de%$yordu.

Sevg$l$ res$m ö%retmen$m$n önüme koydu%u çaydan-
lık, sürah$ ve bardakları ç$zmeye çabaladı%ımda, “Olacak, 
ben sana $nanıyorum,” sözler$yle ve ç$z$mler$m$ gören ar-
kada&larımın önce, “Çaydanlık mı bu?” d$ye sorup sonrala-
rı, “Oooo çözdün sen bu $&$,” d$yerek sanat hayatıma hep 
b$r elden destek olmalarıyla geçt$ o güzel günler$m. Üç ay 
sonunda artık do%al yollardan çocuk sah$b$ olamayaca%ı-
mı ama her ne olursa olsun günün b$r$nde anne olaca%ımı 
b$l$yordum!

D$zler$m$n üzer$nde sürünerek geld$%$m yerden, aya%a 
kalkarak çıkmı&tım. Elbette bana $nanan dostlarımın yanı 
sıra, bu $k$ güzel $nsana, ps$koloj$k danı&manıma ve res$m 
ö%retmen$me sevg$ler$m$ gönder$yorum.
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Bunları neden m$ anlattım?
Bazen ben$mle aynı problem$ ya&ayıp her &ey$n b$tt$-

%$n$ dü&ünen, hayal kırıklı%ı ya&ayan, h$çb$r zaman anne 
olamayaca%ını sanan, el$n$ ete%$n$ her &eyden çekm$&, öyle 
kös kös oturan b$r sürü güzel $nsandan mesajlar alıyorum. 

!$md$ yakla& azıcık:
Tamam, b$l$yorum çok zor. B$l$yorum, canın b$r &ey 

yapmak $stem$yor, umudunu y$t$rd$n. O ya da bu sebep-
le anne olamıyorsun ve del$rmek üzeres$n, b$l$yorum. Ba-
zen en yakınındak$ $nsanların $y$ n$yetl$ de olsa ett$%$, “Ah 
ah’lar, vah vah’lar, cık cık’lar” sen$ daha da kötü yapıyor, 
onu da b$l$yorum.

Evet, b$rkaç kere tüp bebek dened$n, belk$ de a&ılama. 
Evet, b$l$yorum, olmadı ve artık kend$n$ sevm$yorsun, 
anladım.

Evlat ed$nmek $ç$n ya&ın ya da evl$l$k süren tutmuyor 
ve sen beklemekten çok yoruldun, hemen olsun, hop d$ye 
olsun $st$yorsun, b$l$yorum.

Evlat ed$nmek amacıyla kuruma ba&vurdun ve sıra sana 
b$r türlü gelm$yor, gelmed$kçe günden güne umutların da 
tüken$yor, b$l$yorum.

!$md$ önce b$r aya%a kalk, g$t yüzünü yıka.9
Sen$ anlamlı kılan, en çok huzur duydu%un, “Bundan 

daha öte mutluluk yokmu&!” ded$%$n anlarına dön.
Kend$ne söylenmen$n, kend$n$ d$nlemen$n sana b$r &ey 

katmadı%ını anla.
Önce kend$n$, kend$ne bakı&ını de%$&t$r. Baktın bunu 

tek ba&ına becerem$yorsun, mutlaka ps$koloj$k destek al.
Sonra sor kend$ne, “Ben ne yaparsam mutlu olurum?” 

d$ye.
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U%ra&acak, sana kend$n$ daha $y$ h$ssett$recek b$r hob$ 
bul. B$n tane hob$, kurs var. Mutlaka b$r$ $lg$n$ çekecek 
bana $nan.

Sen$ üzen, kıran $nsanlarla daha az görü&.
K$tap oku. “K$tap okumayı sevmem,” d$yen $nsanların 

b$le $lg$s$n$ çekecek b$r k$tap oldu%una ve onu severek oku-
yaca%ına $nanırım ben. "lg$ alanını bel$rle ve ona göre b$r 
k$tap seç.

Örgü ör.9
Pasta yap.9
Aklın, beden$n her anlamda sa%lıklı olsun k$ ya&adı%ın 

her anın ne kadar kıymetl$ oldu%unu anlayasın. Yan$ canım 
ben$m, artık öyle bo& bo& oturmak yok!

Kırklı ya&larıma geld$m ya ben, bazen, “Ke&ke &unu da 
yapsaydım, &unu da okusaydım; ke&ke, ke&ke…” ded$%$m 
onca &ey$ dü&ünürken buluyorum kend$m$.

Yet$&t$kler$m$n yanında, b$r o kadar da geç kaldı%ım 
onca &ey!..

Sen geç kalma ve unutma, bugün ya da yarın mutlaka 
anne olacaksın!

Ama önce kend$n$ onar, onarmadı%ın b$r bedenle ve 
ruhla anne olsan ne yazar?

Ben sana güven$yorum.
Sen de kend$ne güven!


